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Ч а ј е т и н а  

  

Питања и одговори за ЈНМВ 08/17 Радови на доградњи и адаптацији објекта 

на сточној пијаци 

Поштовани, молимо да нам појасните предмер и техничку документацију 

Питање 1 

На страници 27, Позиција VI 2 дата као измештање постојеће канализационе 

мреже ПВЦ цеви Fi 125 са ископом и затрпавањем рова, комплет са шахтом 

арм.бет. шахт поклопцем за лаки саобраћај. Обрачун по м'. Позиција није 

добро дефинисана и оставља простор за различита тумачења при извођењу и 

потенцијалне проблеме при реализацији уговора. Молим да нам разјасните 

позицију. Да ли се само провлачи нова цев и прави једна нова шахта са 

димензијама нове шакте, или се сматра да треба ископати стару цев, 

уништити старе шакте и затрпати простор где је била цев са убацивањем 

нове земље, ископати за нову цев и израдити нове шакте са димензијама 

шакте. Само ископа у том случају има 180 м3 што може знатно променити 

понуду.  

Молимо да позицију опишете у складу са грађевинским нормама која 

подразумева тачно расчлањење свих фактора типа ископ земље дате 

категорије,, пажљива демонтажа цеви, постављање пвц цеви фи 125, израда 

бетонске шакте цена по м3. 

Одговор  1. Дата позиција подразумева:  

а) Занемаривање постојеће канализације 

б) Машински или ручни ископ земље 2-3 категорије,  31mx0.9mx0.4m = 

11,6m3 

ц) Набавка, транспорт и уградња цеви пречника fi 125,  l=31m, са припремом 

постељице и каснијим затрпавањем цеви и одвозом вишка материјала. 

д) Пробијање АБ зида постојеће септичке јаме и упајање канализације 

е) Израда шахте испред објекта (ревизионог окна). Шахту израдити 

монолитно или као  АБ Прстен fi 1000mm, l=1m, са бетонираном кинетом и 

описаним поклопцем. 

 



Питање  2: 

На страници 35 C вентилација 1 , позиција је исто тако недефинисана и може 

се потпуно различито тумачити. Молимо да дефинишете број усисних 

вентила, и број решетки како би што тачније могли да дамо понуду и 

добијете изведен објекат према вашим захтевима а не слободним 

тумачењима извођача. 

Одговор 2: Дата позиција подразумева: 

Израда вентилационих канала подразумева набавку и монтажу канала од 

описаних ПВЦ канализационих цеви, а односи се само на издувни тип 

вентилације. Вентилација је видљива, а поставља се у производном делу 

објекта. Потребно је уградити решетке на 7 места у просторији. На фасадном 

зиду монтира се један издувни вентилатор. 


